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 דבר המערכת  

 רות בנג'ו  

זמן תפס"ן. זהו גיליון    אתגיליון זה נכרך סביב הקריאה והכתיבה  של בני הנוער  

לקריאת הסיפור בהמשכים של ניקול    ואחד  אחד   פנייתי אליהם  תגובות בעקבות  

וההצעה כי באם תיווצר כתיבה, שאלה, מחשבה    45,  44,    41בגיליונות   לימאנס  

נוכל לפרסמה דרך זמן  כי אז    על דבריה של ניקול בסיפור "קנאתה של אחות"  

 תפס"ן. 

גיליון זה  נולד  וכך למעשה  יצר שיח סביב המילה קנאה  ומשך תגובות    הרעיון 

יהיה זה אולי שינוי או רעיון    נעורים .   Teen  42בגיליון  כותבים  עבור האחרות גם  

 נוסף לשיח, שיח בין בני נוער דרך הכתיבה העוברת בזמן תפס"ן.  

בתפס"ן   הראשונים  צעדיי  את  צועדת  הימים  בעודי  לי  זכורים  כמקום.  עבורי  הכתיבה  נכרכה 

בתשוקה לדיבור, לקריאה  על  הראשונים בהם השתתפתי בסמינר תפס"ן , והחזרה הביתה  המלווה  

המתחדשת  ההמשגה  בעקבות  בהוראה  עבודתי  של  לקריאה  הסמינר,  של  או  בסמינר    הקריאה 

הו תשוקתך  ו " אל התוכפי שכתב המשורר חיים נחמן ביאליק  במסתו גילוי וכיסוי בלשון    בתפס"ן

כי    נראה   .והדבור ימשול בך"   עם השפה, עם המפגש שלי    זהו    נכרך בכתיבה.   המושלהדבור  לי 

המתבגרים עם הילדים המתחילים לקרא ולכתוב ,    התלמידים, עם בני הנוער    שלי עם  קסיס  רהפ

פך לכתיבה בד' אמות של  ו ה  "מכאן ואילך  "  אשרומפגש שנרשם    .המציירים  והנערים    עם הילדים

, הגיל שיוצא מהקופסה  נולדה החוברת הראשונה של נוער כותב על נוער    ,הנה כי כך.  1מקום וזמן 

בעקבות מפגש פרויקט התאומות עם  מוניב סבית ובעריכת    ,  2019בהוצאת סדרת זמן תפס"ן ביוני 

ואילנה רבין,   אשר המעניין הוא  עמרי ביכובסקי 

כי בהביטי בפרטי עריכת החוברת  אני מגלה כי  

הס כותבת   , לימאנס  של  ניקול  "קנאתה  יפור 

עם   לי  שעזרה  הצעירה  העורכת  הייתה  אחות" 

כך   הצעירים.  הכותבים  של  דבריהם  עריכת 

למעשה  התחילו להתגלגל הדברים עם התשוקה  

   "עשות כתיבה" עם הנערים והנערות.-העזה ל 

 

 

 

 

 

 
 , הוצאת ידיעות אחרונות. גילוי וכיסוי בלשון . סיפורים, מסות שירים(. 2008)  ח.נ.ביאליק 1

 

גיליון זה מלווה בתמונות מסרטי קלאסיקה אל 
 על ההתבגרות ומציוריה של רומי אטיאס. יםזמני
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 ן א תגובה מאת ינה אברהמי

 ניקול שלום,  

סיפור זה באמת  חשבתי ש  ומאוד אהבתי אותו.  על "קנאתה של אחות"  הסיפור שכתבת  קראתי את  

כמובן   היא מסוגלת להכל.  הואחות שמקנא .ולא טוב  קמראה שקנאה של אחות זה משהו מאוד חז

קנאה שצומחת בין אחיות תלויה   שיש משפחות בהם אין קנאה בין אחיות אבל זה לא קורה תמיד.

מת  יותר תשוכי אם לדוגמה הורים נותנים  קצת גם בהתנהגותם של ההורים כלפי כל אחות בנפרד.

שוב שאוהבים אותה פחות וזה יכול לגרום  לב לאחות הראשונה ולאחות השנייה לא אז היא תח

לב לשתי האחיות אז הן יבינו  ה מת  תשושל  אותו הזמן  יכסוך ביניהן אבל אם ההורים יתנו את  סל

אחת של  היש אחיות שמקנאות במראה    פחות סיכוי שתהיה קנאה ביניהן.  השהן באותה הרמה ויהי 

סביר להן מגיל ממש קטן שקנאה זה  להגיד ולה  אפשר  אבל אם  השנייה ולא תמיד קל לעצור את זה,

ושש טוב  של    ,ומיוחדות  תיפו   אודמ   תיהןלא  הסיכויים  אז  הרמה  באותה  אותן  קנאה  הולאהוב 

 יורדות בהרבה. 

 קנאה?  ואבל בואו שנייה נעצור ונבין מה ז

  מישהוהמראה, המצב הכללי או המשפחתי של    ,םההישגי  כלפי ההצלחה,    קנאה היא רגש שלילי

כשאתה רואה משהו אצל האחר ואתה רוצה שיהיה לך גם את מה שיש לו ולא משנה מה זה     אחר.

להפך זה רק יכול  ,  קנאה יכולה גם להפוך לשנאה וזה משהו שלא יעזור לאף אחד בחיים    יהיה. 

 . להרוס את הכל

אני ממתינה לפרק  

 האחרון.  

 

 

 ציור:

 רומי אטיאס  

 

 

 

 

 

 

 תגובות לסיפורה של ניקול לימאנס 

 "קנאתה של אחות"
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 על הקנאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לדעתי המילה קנאה היא מילה מאוד כללית. "

אי אפשר לאמוד קנאה, היא באה לידי ביטוי 

 בהרבה דרכים. 

אני חושבת שחינוך היא לא הדרך למתן את 

הרגש הזה, קנאה הוא רגש טבעי ובלתי ניתן 

 לשליטה. 

וזו הדרך שגם בה אני בוחרת ללכת, , בעיניי

הדברים שיש עם עצמך,  היא להיות שלם עם

כמו גם שלך,  הישגיםבולך, בהצלחות 

 אחריםרק כך תוכל לפרגן ל שלך, תבכישלונו

 "ממקום אמיתי.

 

 יעל בנג'ו

 

 

  המקנ כשאדם ,האדם בבני הטמון האגו את שמשקפת מראה היא ,לדעתי ,קנאה"

  ״במה :שואל בעצם הוא ,אחר לאדם שיש אהבה אפילו או כסף ,מעמד ,בהישגים

 ההבדל  ,כולם של מודע בתת צרובה הקנאה אין״ ולי יש לו למה ?ממני יותר טוב הוא

  .הזאת השאלה על ולענות  הקנאה על להסתכל בוחרים אנחנו היבט מאיזה הוא 

  מה כל את להשיג כדי ומשקיעים עצמם על עובדים שהם בכך לטובתם הקנאה את למנף הבוחרים יש

כאן  הקנאה היא חיובית שמעוררת השראה ותקווה באדם, אחרים לא מצליחים   ,חפץ שלבם

את  להרוס לקנאה ונותנים ,זה בייצר לשלוט

 כדי ואנטריגות אמצעים מני בכל נוקטים אנשים ,האחר האדם חיי את ואף יהםחי

 מוכלת שלא קנאה ,עצמם את לשפר במקום האחר את להכשיל

 ."פיפיות כחרב ממש ,מבפנים האדם את אוכלת היא ,מסוכנת היטב 

 

 מישל גובראן גנאדרי
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 מכתב תגובה לניקול לימאנס , על סיפורה בהמשכים "קנאתה של אחות"

 ) בחרתי לכתוב לך תגובה בצורת  מכתב(  מאת אלמה קוגון כהן 

 כיתה יא , פרר יפו  

ניקול מה נשמע הסיפור בהמשכים שלך שהופיע בגיליונות הקודמים,  טוב, אז קראתי את     ?היי 

... הסיפור מתחיל במעין פלאשבק   וחייבת לומר שאני מצפה לחלק האחרון ואם אפשר אז לעוד 

הוא   האחיות  בין  הקנאה  על  הסיפור  ותתפתח.  שתגיע  ולעלילה  לדמויות  רקע  קצת  שנותן  לעבר 

בין האחים. אבל מצד שני   תהתחרותיו מעניין. מצד אחד זו סיטואציה שמאוד קל להזדהות איתה,

מה שנותן לזה מימד אחר. כשקראתי   ,, עם כוחות על וקללותדמיונילקחת את זה למקום של סיפור  

את זה בפעם הראשונה ממש נשאבתי לתוך העולם והסיפור. אבל הדבר האהוב עליי היה הקיצוניות  

ואני אסביר את עצמי. הקטע הראשון מלא בפרטים, דברים שקורים סיטואציות   ,בין הקטעים. 

מג ואז  ורגוע.  ומתוק  עדין  להיות  הופך  פתאום  השני  אבל  דומה  וכדומה...  שמאוד  לשלישי  יעים 

לראשון בעומס שלו בפרטים. צורת הכתיבה הזאת הרגישה לי שונה ומיוחדת וממש נהניתי ממנה.  

אני ממש מחכה לחלק   בסך הכל  אז 

הוא   למה  לדעת  וסקרנית  האחרון 

או שבעצם   3ו  1דומה יותר לחלקים  

 ? 2לחלק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציור: רומי אטיאס                                                              
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 נעורים    Teenתגובה לגיליון 

 מאת הדיר חלילי 

 מהגימנסיה העברית הרצליה כיתה ט  

 

בו נכתבו וצוירו הרעיונות השונים על ההתבגרות ותוך כדי קריאה חשבתי     42הגיליון  קראתי את  
 על כל מיני מחשבות הקשורות לגיל ההתבגרות.  

 שינה  

אני מכירה הרבה ילדים בגילי שסובלים מבעיות שינה בגלל אי נוחות נפשית ויותר מדיי מחשבות  

הם עליהם.  דברים חדשים שמתחילים פתאום להשפיע  חוסר    על  מגלים את המודעות העצמית, 

ביטחון, שנאה עצמית, החברה, אהבה, חרטות, רגשות, לחץ חברתי, צורך לאישור מהחברה וכו' .  

לפני כן, הם לא שמו לב לדברים אלו ולא היה אכפת להם כל כך מכל הנושאים האלו  ועכשיו הם  

 שהם מתעסקים בהם ביום יום.   לא יכולים להפסיק לחשוב עליהם ואף אלו נהפכו לדברים היחידים

 חרדה

בגילאים האלה הרבה סובלים מחרדה, דיכאון, מחשבות אובדניות וכו' שחווים במהלך כל היום,  

כל יום. בגיל בני נוער עוברים הרבה דברים בו זמנית שמכבידים עליהם והם לא יודעים איך לתפקד.  

מאשר בשנים קודמות , אולי לאחר    בשנים האחרונות ניכר כי נותנים יותר תשומת לב וחשיבות  

ששמו לב כמה זה נפוץ בקרב נערים וכמה עזרה הם צריכים מאדם מנוסה ומבוגר שיקשיב להם  

ושיהיה שם בשבילם. זה משפיע נפשית ויכול להוביל לפגיעה פיזית ומסכנת חיים, זה באמת יכול  

 למוטט אדם פיזית ונפשית.  

 בודדות 

מוגברת אפילו במצבים שיש הרבה אנשים וחברים סביבם מכיוון    בגיל ההתבגרות הרגשת הבודדות

שהם לא מרגישים קרבה עם אף אחד. אני תמיד האמנתי שהרבה חברים לא שווה לכלום  אם בסופו  

של דבר  אתה לא יכול לשבת עם אף אחד מהם, אפילו לא אחד לדבר ולסמוך עליו שכשאתה צריך  

בשבילך, שם  שהוא  יודע  שאתה  או   , מרגישים    משהו  ושלא  בנוח  הכי  מרגישים  אתם  ושלידו 

ששופטים אותך. חברות פשוטה וכנה לחלוטין. אני אישית למדתי שבמציאות, למצוא חבר כזה, זה  

 בין הדברים הכי קשים וקשוחים, שאפילו יכול להיות שלא תמצאו אותה בכלל. 

 אהבה 

תאהבות נערית, לרוב מדברים  בדומה לחברות יש גם את האהבה. אני אישית אף פעם לא חוויתי ה

על אהבה בצורה כל כך קסומה, מלאת רגשות עצומות שחווה מישהו כלפי  האחר ובגלל אדם אחר,  

מרסקת,   פוגעת,  לי  נראית  אהבה   , שלישי  מבט  מנקודת  כזאת  חוויה  על  שלי  מההסתכלות  אך 

רי שהתרסקת  וכואבת שממנה לומדים שיעור גדול לעתיד שבונה אותך ואת אופייך כבן אדם אח 

מקודם. אחרי שחווים חוויה כל כך עמוקה כזאת עם אדם אחר אי אפשר לשכוח  מוקמת חזק יותר 

רואה   אני  האדם.  בזיכרון  חרוטה  תהיה  תמיד  ראשונה  התאהבות  ובמיוחד  התאהבות  אותה, 

לפניה   דורשת מספר התנסויות  נצחית  כי אהבה  נצחי,  ולא  זמני  בתור משהו  ראשונה  התאהבות 

סוף אפילו לא תמצא אותה. אני לא מאמינה גדולה באהבה זוגית אולי בגלל שאהבה היא  ואולי ב
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דבר לא מוגדר שקשה להבין עד שחווים אותה אבל אני כן חושבת שזה כן יכול לתת כל כך הרבה  

בטרגדיה של רומאו    תקווה ואושר לחיי אדם. שייקספיר לא טעה כשכתב את דמויותיו הראשיות

י רק בגיל כזה, ההורמונים משתוללים ומשתגעים, המחשבת מופרזות ומבולגנות,  בנערותם כ ויוליה  

בגיל   נערים  כי  וריאליסטית  הגיונית  ליותר  הופכת  הסיפור  שעלילת  כך  במיוחד.  עזות  והרגשות 

 ו מבלי שיהיה להם אכפת מההשלכות.  אבלי לחשוב פעמיים    ההתבגרות יעשו הכל למטרה מסוימת

 מעבר מחטיבת ביניים לתיכון  

אחרי המעבר מחטיבת הביניים לתיכון להמון נערים יש את האומץ לעשות דברים כל כך נועזים כי  

פשוט לא אכפת להם, הם יודעים שזה חלק קצר יחסית לשאר חייהם ובו זמנית כה משמעותי כך  

שהם לא רצים לבזבז את הזמן. הם רוצים לעשות ולנסות הכל לפני שהם לא יוכלו לעשות אותם  

לפעמים מתוך אותה כוונה הם עושים דברים שיכולים לסכן אותם. הם יכולים להרוס  אחר כך. 

את הרגליהם הטובים ואת המוניטין שלהם כשהם מאבדים את הריכוז בלימודים ובמקום זה  

מתחילים לבזבז זמן, לעשן, לשתות ועוד דברים  

אחרים בגלל לחץ חברתי או לחץ נפשי או כי הם  

עוד לא ניסו,  מרוכזים בלחשוב במה הם 

מסקרנות ומכניסים את עצמם בצרות שיכולות  

 להשפיע על עתידם.  

 מראה חיצוני  

החיצוני   במראה  הרבה  מתעסקים  מתבגרים 

בעיני   נראים  הם  איך  תוהים  הזמן  וכל  שלהם 

במיוחד   עליהם.  חושבים  ומה  אחרים  אנשים 

בגילאים הללו כשהגוף מתפתח ומשתנה ומגלים  

גופינו   על  חדשים  להתרגל  דברים  בסוף  שצריך 

רואים   ולאהוב אותם. אבל איך שאנחנו  אליהם 

רואים.   אחרים  שאנשים  מה  לא  זה  עצמנו  את 

יפים   יש אנשים שלא משנה כמה הם  ובהתנהגות, לפעמים  אופי קורן תמיד החוצה דרך הדיבור 

. בסופו  מבחינה חיצונית, אתה עדיין תראה את הכיעור הבולט החוצה ממנו בגלל אופיו וכך גם להפך

של דבר האופי והיופי באים ביחד לכן להתעסק במראה החיצוני בצורה אובססיבית ולא בריאה זה  

 דבר מיותר ביותר אבל תמיד אבין שקשה מאוד וכמעט בלתי אפשרי שלא.  

הנער יכול להשתנות בצורה דרסטית לחלוטין בגיל הנעורים. אנחנו מתפתחים ומפתחים עדיין את  

תנו, את הגדרתנו כאדם, ולאט לאט מגלים מי אנחנו ומי אנו רוצים להיות בסופו  דעותינו, את אישיו

 של דבר, כדי להגיע להצלחה כל שהי. 

 

 

 

 

 המבוסס על רומן מכתבים של הסופר סטיבן צ'בוסקי.  היות פרח קיר"טוב לכמה סרט "ה התמונה מתוך * 
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 נעורים   Teenתגובה לגיליון 

 ספר פרר יפו מאת רומי אטיאס, כיתה יב בית 

 

כשעברתי אחד אחד על כל היצירות השונות של הגיליון, גיליתי סגנונות שונים, אופי שונה, ובעיקר  

מבט שונה. האומנים שעשו את היצירות הביאו ליצירה את הפרספקטיבה האישית שלהם. כל אחד  

ובה. אפשר  ייצג דעה ומחשבה שונה שחשובה לו וסימל אותה עם ציור, תמונה ואפילו עבודה כת

לראות מאחורי כל אחת מהיצירות האלה עומד נער שמנסה להראות לחברה את מה שהוא מרגיש  

בדרך אחרת מאשר דיבור. התרשמתי מזה, שגם אם אני לא מכירה אף אחד מהנערים האלה שנתנו  

לי את האפשרות לגלות את העבודות שלהם מבלי שאני אכיר, הרגשתי כאילו אני מכירה אותם.  

אנחנו חברים והם התוודו בפני ואמרו לי מה שהם מרגישים, מה שמפריע להם בעולם ובחברה    כאילו

שאנחנו חיים בה. הרבה מהעבודות בעיקר מייצגות את הקשיים והבעיות שבני נוער נלחמים איתם  

כל יום כמו קבלה עצמית, בניית זהות, בעיות חברתיות ועוד… מאוד התחברתי לעבודה של אסיקל  

שצייר דיוקן של הגוף שלו אבל עם צבעים אחרים מעור הגוף שלו. מאוד מעניין לראות    סן פדרו

שהוא החליט שבמקום שצבע הגוף שלו יהיה אחד מהחלקים המרכזיים של הציור, הוא בחר לצייר  

גוף האדם. הקול צבעי  של  שונים  לטונים  לא קשורים  צבעים שבכלל  עם  ראגוקוס  אאותם  של  ג׳ 

את תשומת ליבי כי הוא לא כתב הסבר על העבודה שלו, הוא נתן את האפשרות  טוואטצ׳או גם תפס  

לרואה לחשוב על מה זה יכול לייצג. אני למשל הבנתי מהעבודה שהוא לקח פרסומות של שעוני  

כל   רולקס בשביל לסמן את העובדה השטחית שמשייכת הצלחה לכסף. בתמונה הכללית לדעתי 

לל הסגנון שלה בגלל הדעה האישית שכל אומן ייצג בפנינו דרך  המוצגת בגיליון מיוחדת בג  עבודה

 העבודה שלו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13-18הוא צילם אותן במהלך שנותיהן המתבגרות מגיל   .  התמונה מתוך הסרט הדוקומנטרי של סבסטיאן ליפשיץ "מתבגרות"
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על "המציאות כבועה או    45בגיליון זמן תפסן  2תגובה לדבריה של אלמה קוגון כהן 

 "  ?הבועה כמציאות

 רות בנג'ו  

 אלמה יקרה,  

בפליאה את  עדותך  למסע קורס מפקדי ספינות של צופי ים בעכו,  ראשית בשל  בעיון ו  קראתי  

הבחירה שציינת, אין זה מובן מאליו לבחור במסע כזה בתקופת זמן של חופש הגדול, הן מבחינת  

 ץ הדרוש, המשמעת והזמן. והמאמ   ,הדרישות

. שכן לחיות ביחד עם  כפי שציינת  ניכר גם הידע עשות עם קושי בלתי אפשרי לתחליף לדבר כיף

זהו  ועוד  בתוך אוהל, ובצפיפות,   זרה  תעם  אינטימיו  עם האחר,   זרות ,העם   לדעת לגור  קבוצה, 

התחלנו לקרא יחד באחת מישיבות הצוות  דבר לא מובן מאליו. בספרו גוף האהבה בכל יום, אשר  

שלנו , בפרק "היקום והמקום גוף" כותב  המחבר גבריאל דהאן כי "לדעת לגור, כלומר לדעת לתפוס  

  בהמשך    3חר, הווה אומר בלא מודע אינו מובן מאליו."אמקום, מה שהנו בכל מקרה ידע לגור ב

של המקום כלא מובן מאליו, כלא נתון  "המשימה הוא כותב כי  ובהקשר לימי הבידוד של הקורונה

מראש, המשימה של עשה לך מקום, עניינה בעיקר בכך שלא די במקום הפיסי על מנת שיהיה מקום.  

והפועל   משותפים"  לגור המגורים  "מגורים  של  גרסאות  תמיד  אלא  זה  במובן  הנמר    אינם  עם 

טרף. האחר יהיה במובן זה   שמתגורר כחור בתוך המגורים, כמו בסיפורו של חוליו קורטאסר חיות

 תמיד משימה של לצאת לקראת דווקא כדי שהסובייקט יצליח לגור בביתו ולאו דווקא 

על    , מאויב לאוהב"להזכיר את סיפורו של שי עגנוןולהמשיך  שלא  לא נוכל גם    ,אם כך  4להסתגר".  

פי קריאתו של גבריאל דהאן, כפי שמובא באותו פרק, על ניסיונו של הסופר להתגורר על הקרקע  

החשופה, באוהל, בצריף וכן הלאה. נדמה לי שאתם הצלחתם להגיע למגורים באוהל , ואין זה עניין  

 של מה בכך.  

רבין,  כי "ואהבת  , נכתב בדבר המערכת של עמרי ביכובסקי ואילנה  2אינדקס    0בגיליון זמן תפסן  

לאהוב את הגלות שלך הוא מבחינת להסכים ללא      . לרעך כמוך " אינו אלא ואהבת לגלותך כמוך"

לאהוב    כלומר,  משימה לא פשוטה, שלא לומר עבור המתבגר   ,מוכר שלך, לזרות שלך, לשנוא עליך

את הידע עשות  את הזרות שלו המגיחה מתוך גופו הנה המשימה שלו וכדי לעשות זאת עליו להמציא  

 .  לנשירה שלו שלו

, מדבר על מצווה זו "ואהבת לרעך כמוך" כמצווה בלתי אפשרית  5נחת  לא פרויד,  בספרו  תרבות ב

( כלומר, מדגיש את האבסורד  44ומקביל אותה ל "אהבו את אויבכם " מהברית החדשה ) מתי, ה  

אשר התרבות מנסה להסדיר על  .  שכן, הנטייה לתוקפנות הנה נטייה טבעית, היסטורית  הז  ציווישב

 ידי כללים לאפשרות של חיים בחברה.  

 
 אלמה קוגון כהן הנה עורכת צעירה בצוות מערכת זמן תפס"ן  2

 60, הוצאת רסלינג. עמ' גוף האהבה בכל יום, הערות על הגוף עם פרויד ועם לקאן .(2020)  דהאן גבריאל, 3

 81שם. עמ'  4

  עמ',1968, בתוך: תרבות בלא נחת ומסות אחרות, בתרגום: אריה בר הוצאת דביר תרבות בלא נחת .(1930,פרויד ) זיגמונד  5

153-155 
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אתייחס לעוד דבר והוא היחס לזמן העולה  בעדותך, העשייה הפעלתנית הכרוכה בזמן, בזמן אחר,  

  ל "להיות בבועה" כפי שכתבת,  על מנת לעמוד בו , זה מזכיר לי קטע מתוך ספרו של מומו מאת מיכא

לזמן ולמרחק  בעת פעולה, יחס שיכול להיות יחס בלתי אפשרי, מעיק, ויחס  אנדה המדבר על היחס  

 שיכול להפוך לזמן אחר, הוא מעיד על פעולתו כמטאטא הרחובות:

" את רואה, מומו, הוא אמר אז לדוגמה, "העניין הוא כזה: לפעמים נמתח לפנינו רחוב ארוך מאוד.  

נצליח אף לא  ארוך.  כמה שהוא  אוי  חושבים,  חושבים    אנחנו  אנחנו  כך  כן,  זה.  לעשות את  פעם 

לפעמים." הוא הביט לפניו בשתיקה במשך זמן מה , ואז המשיך: "ואז  אנחנו מתחילים  להזדרז.  

ומזדרזים יותר ויותר. בכל פעם שאנחנו מרימים את המבט אנחנו רואים שאורך הרחוב שאנחנו  

יותר וגם נתקפים בהלה, ובסופו של  עוד צריכים לנקות בכלל לא מתקצר. ואנחנו מתאמצים עוד  

דבר אנחנו מתייאשים ולא מסוגלים להמשיך. והרחוב עוד נמתח לפנינו. ככה אסור לנו לעשות את  

זה." הוא חשב במשך זמן מה והמשיך: "אסור לנו אף פעם לחשוב על כל הרחוב  בבת אחת, את  

הנש על  רק  הבא,  הצעד  על  רק  פעם  כל  לחשוב  צריכים  אנחנו  גריפת  מבינה?  על  רק  הבאה,  ימה 

המטאטא הבאה, ושוב ושוב  רק על הצעד, הנשימה והגריפה הבאים." הוא השתתק שוב והירהר,  

לפני שהוסיף: וככה העבודה גורמת שמחה. זה חשוב, כי זאת הדרך הנכונה לעשות את זה. וככה זה  

   6צריך להיות." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אל אנדה אייר בעצמו התמונה מתוך כריכה של הספר מומו שמיכ

 
 42, עמ'   2020. הוצאת כנרת זמורה דביר, מומו(  1973אנדה, מיכאל. )  6

 


